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El Joan Pipa durant la seva darrera transhumància amb el ramat d’ovelles, que ha estat filmada per Christophe Farnarier ■ EDDIE SAETA

innovadora, musical revolu-
cionari, crònica melangiosa
sobre la soledat urbana i la
incomunicació, Du Levande
–que aquest és el seu títol
original, inspirat en una cita
de Goethe: “Vosaltres, els

osos del panorama euro-
peu. Premiat als festivals
d’arreu del món, aclamat
per la crítica i convertit en
una llegenda viva, Anders-
son encara no havia estre-
nat cap de les seves pel·lícu-
les entre nosaltres, i per això
la presència de La comedia
de la vida a les tristes carte-
lleres d’aquest país hauria
de ser tot un esdeveniment.
Sàtira inclement, comèdia

La comedia de la vida
Dir.: Roy Andersson. Int.:
Jessica Lundberg, Elisabeth
Helander, Björn Englund.
Suècia, 2007

Quatre llargmetratges
en gairebé quaranta
anys: aquest és per

ara el llegat, minso però
substanciós, del cineasta
suec Roy Andersson, un
dels més personals i misteri-

Crítica cinema

La vida immòbil

CarlosLosilla

que viviu”– resulta al mateix
temps desoladora i hilarant,
l’obra d’un moralista que no
menysprea la humanitat,
sinó els mites i somnis inú-
tils pels quals es guia.

En efecte, La comedia de
la vida barreja Luis Buñuel i
Jacques Tati, entre molts
d’altres, per oferir-nos un
retaule grotesc habitat per
personatges sempre tristos
i insatisfets. Les vinyetes

resultants poden acabar
en si mateixes o bé consti-
tuir la llavor d’altres peri-
pècies, però la seva forma
és invariable: plans fixos
en què evoluciona una hu-
manitat múrria i apagada,
fotografiada en tons pàlids
i monocroms, com si esti-
guéssim veient criatures
de Samuel Beckett pinta-
des per Otto Dix, l’artista
predilecte d’Andersson.

Llavors és quan compre-
nem per què aquest cine-
asta ocult va preferir du-
rant molts anys dedicar-se
a la publicitat que fer cine-
ma, una opció que li va
permetre perfeccionar el
seu estil únic: veient a You-
Tube aquests espots, apre-
nem que de vegades la
condició humana es pot re-
tratar millor en petits
apunts que en grans relats.

‘La comedia
de la vida’ barreja
Luis Buñuel
i Jacques Tati

Eldarrerviatge

Xicu Masó dirigeix
Carles Martínez i
Míriam Alamany en
una comèdia

M.P.
BARCELONA

Què hauria passat si Adam
i Eva haguessin escrit un
diari personal? Acabaríem
descobrint per què Eva va
queixalar la poma o potser
ens adonaríem que és una
dona sensible i emotiva
mentre el seu marit es
passa el dia caçant? Quina
espècie d’animal és aquest
al qual anomenarem Caïm
i que t’ha sortit de dins?
Amb aquest sentit de
l’humor es presenta al Club
Capitol Els diaris d’Adam i
Eva, segons l’adaptació
dramatúrgica que Xicu
Masó, que també en firma

ChristopheFarnariersegueixunpastordelPirineuenla
sevaúltimatranshumànciaeneldocumental ‘Elsomni’

la direcció, ha fet dels dia-
ris que va escriure Mark
Twain, amb Carles Martí-
nez i Míriam Alamany en
els papers protagonistes.

“És un joc en què Twain
escriu el diari personal
d’Adam i Eva”, explica
Masó, que alhora qualifica
l’obra de “divertida, fresca i
tendra”, en què s’hi troben
temes com la guerra dels
sexes, “a l’estil de les comè-
dies de Hollywood dels anys
40 i 50”, i la investigació ci-
entífica. Pel que fa a la posa-
da en escena, Masó ho con-
sidera “teatre de pista”,
aquell en què “l’actor s’en-
fronta directament al pú-
blic”. I un avís, com que sur-
ten nus, l’obra està qualifi-
cada “per a majors de 16
anys”, una llei que ens va
sorprendre tot i que els me-
nors hi poden anar acom-
panyats dels seus pares. ■

Bernat Salvà
BARCELONA

La transhumància és una
tradició molt antiga que
està a punt d’extingir-se. El
cineasta Christophe Farna-
rier n’ha volgut deixar
constància a través d’un
film que, a diferència de la
majoria de documentals,
va tenir un final inesperat:
van filmar, sense saber-ho,
la darrera transhumància
del pastor Joan Pipa.

La pel·lícula s’estrena di-
vendres que ve a les nostres
pantalles després de passar
pel Festival de Locarno.
Chritophe Farnarier (Mar-
sella, 1963) ens explica, en
un català perfecte, que, jun-

MarkTwain
fabulasobre
AdamiEva

tament amb el coguionista
del film Roger Biosca, volia
fer un documental “sobre
l’estat actual de la pagesia i
sobre el món rural català”.
Paral·lelament, estava molt
interessat en la transhu-
mància: “Volia fer a peu
aquest viatge mític, del qual
n’havia sentit a parlar des
que era petit a la Provença”.

Totes aquestes inquie-
tuds van cristal·litzar quan
van topar amb el Joan Pipa,
que fa la transhumància
des del 1949. Puja ramats
d’ovelles a la primavera cap
a la muntanya i els baixa a
la tardor cap a la vall, a les
comarques del Pla de l’Es-
tany, la Garrotxa i el Ripo-
llès. “Em va fascinar des

del principi, de seguida em
vaig adonar que d’ell en sor-
tiria una pel·lícula”, recor-
da el director debutant.

100 km i 807 ovelles
Així, doncs, amb producció
d’Eddie Saeta (companyia
amb qui havia treballat com
a director de fotografia
d’Honor de cavalleria), Far-
narier va agafar la càmera i
es va apuntar a fer a peu el
centenar de quilòmetres
que Joan Pipa es disposava
a recórrer amb 807 ovelles.
“Vaig rodar sense planifica-
ció, simplement vaig filmar
la vida de Joan Pipa i des-
prés, a la sala de muntatge,
vaig treure el suc a moltes
hores de gravació”.

Val a dir que en va sortir
un brou ben espès i gustós.
Va resultar ser la darrera ve-
gada que el Joan Pipa feia el
camí i, l’any després, un es-
voranc enorme travessava
la idíl·lica vall on viu: les
obres del TGV. “La pel·lícula
–reflexiona el cineasta– és
una metàfora del món actu-
al, de la capacitat de l’ésser
humà per ser valent, maco,
ialhoradèbil i fràgil.Parlade
lanecessitatdeviureenhar-
monia amb l’entorn,
d’aprendre de gent com el
Joan Pipa. Vivim en un món
amb molta tecnologia, però
amb una gran fragilitat, que
el canvi climàtic o la crisi
econòmica que vivim posen
al descobert”. ■

Carles Martínez i Míriam Alamany interpreten aquests
divertits Adam i Eva que va fabular Mark Twain ■ FILA 7


